
 

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA 

DOS ANIMAIS DE MONTE ALEGRE DO SUL/SP – REALIZADA NO DIA QUINZE DE ABRIL DE 

DOIS MIL E DEZENOVE, ÀS DEZOITO HORAS E TRINTA MINUTOS, CONFORME O CALENDÁRIO 

OFICIAL DE REUNIÃO, NA RUA CAPITÃO JOSÉ INÁCIO Nº 91. 

 

Sinara Conessa, presidente: Deu início à quarta reunião do CPAMAS, falando de alguns tópicos 

que precisamos alinhar e deixar definido: 

 Ficou definido a data da CÃOMINHADA para o dia 28/07/2019, e decidimos que três 

meses antes iniciaremos as arrecadações e patrocínios. 

 

 Também foi decidido que teremos o início das palestras escolares. 

 

 Fizemos uma votação unanime a respeito da tesouraria: 

1ª Tesoureira: Evelyn F. Gomes. 

2ªTesoureiro: José Eduardo Azevedo. 

 

 A respeito da participação do CPAMAS nas festas com espaço para arrecadarmos 

fundos, a Amanda de B. Dominiconi, vice-presidente, deu a ideia de comprarmos uma 

prensa para estampar camisetas e chinelos para revender e gerar fundos para o 

CPAMAS. Para comprarmos a prensa foi decidido arrecadar fundos com a venda de 

uma rifa, a rifa tem 100 nomes e será vendida pelo valor de R$ 10,00 a rifa terá como 

prêmio o valor de R$ 100,00 , deixando assim para o CPAMAS o valor de R$ 900,00 a 

ser investido no que for necessário para a prensa e os materiais a serem comprados 

para dar início aos produtos a serem confeccionados. 

 

 Deixamos tudo certo para a próxima campanha de vacinação contra a Cinomose no 

Bairro do Falcão, os papéis estão separados e alinhados em ordem alfabética para 

facilitar o procedimento, uma semana antes todos que irão participar deverão 

confirmar a sua presença. 

 

 Também ficou certo que no Bairro do Falcão, os animais que não tomaram a primeira 

dose da vacina, não poderão participar das próximas vacinações pois como são 

necessárias as 3 doses, é preciso ter participado da campanha desde o início. 

 



 Registro de casos e de visitas de denúncias feitas por maus tratos e outras situações, 

ficou certo que a Amanda de Britto Dominiconi, vice-presidente, estará fazendo um 

portfólio de todos os casos, para melhor apresentação futura. 

 

Pricila Pedrosa Naldini, veterinária voluntária: Fez o acerto das pizzas vendidas, repassou o 

valor total para a 1ª tesoureira, Evelyn F. Gomes, conselheira. 

Também falou a respeito do cachorro, Thor, que está sendo atendido na clínica onde foi feita 

uma denúncia e o cachorro está com a doença do carrapato, decidimos fazer uma iniciativa 

para ajudar nas despesas. 

José Eduardo Azevedo, 2º tesoureiro: Falou a respeito da grande quantidade de pombas que 

tem na antiga estação da Mostarda, e de algumas formas de prevenção para diminuir esse 

grande acumulo. Ele também se prontificou junto com a Heloísa Helena Ribeiro de Castro, 2° 

secretaria, em estar fazendo o trabalho de conscientização no bairro da antiga estação. Esse 

trabalho de conscientização será feito com folhetos e de porta em porta. 

Amanda de B. Dominiconi, vice-presidente: A respeito da participação das veterinárias que 

receberão um documento do CPAMAS para ser aprovado pelas clinicas que queiram participar 

em conjunto com o conselho. Nesse documento tem todas as exigências do CPAMAS para o 

melhor andamento dos cuidados com animais. 

Também trouxe um feedback da primeira visita feita às clinicas veterinárias e dos casos 

visitados durante esse mês que chegaram ao conhecimento do CPAMAS por denúncias, junto 

com ela estava Evelyn F. Gomes, 1ª tesoureira. 

Evelyn F. Gomes, conselheira: Pediu para que quem for fazer as visitas nas escolas não se 

esquecerem de passar as regras básicas de cuidados aos animais domésticos, e que todos 

esses assuntos sejam alinhados. Dentro desse assunto a Evelyn e Pricila irão elaborar uma 

cartilha a ser seguida para quem for as escolas seguirem e assim focar melhor no assunto a ser 

falado. 

 

Foi conversado que todos os assuntos deverão ser trazidos ao conselho e como um todo 

deverão achar a melhor forma de conduzir a situação e os casos que forem aparecendo ao 

decorrer. 

 

Por conta de um imprevisto a nossa reunião de hoje, dia quinze de abril de dois mil e 

dezenove, foi redirecionada ao endereço acima citado, mas foi avisado todos os membros e 

munícipes interessados em estar presentes. 

 

Próxima reunião: A próxima reunião será realizada no dia vinte de maio de dois mil e 

dezenove, às dezoito horas no município de Monte Alegre do Sul, rua Coronel Luís Leite, nº 

266. 

Encerramento: Nada mais a ser tratado a presidente deu por encerrada a reunião, 

agradecendo a atenção e participação dos conselheiros e visitantes. 

 

Monte Alegre do Sul, 15 de Abril de 2019. 

 



 

_________________________     ________________________ 

Sinara Conessa                      Andréia Fernandes Souza 

            Presidente                     Primeira Sec. Executiva/Relatora 


